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Umowa nr (wzór) / SZP / 2019 
zawarta w dniu .............................w Chrzanowie pomiędzy: 

Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015881,                                    
NIP: 628-19-16-916    

reprezentowanym przez: 

Dyrektora:  mgr Artur Baranowski 

zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM”, a 

………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym  przez: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”. 
 

Do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych, z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 4 pkt 8 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę tonerów  zgodnie z ofertą 

(sprawa nr  23/2018) 
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest kosztorys szczegółowy (pakiet). 

3. Ceny brutto podane w kosztorysie cenowym (ofercie)  obowiązują przez 12 miesięcy. 

4. Treść wzajemnych obowiązków Stron określona została w: 

- złożonej ofercie, 

- niniejszej umowie.  

§2 

Czas trwania 

1. Umowę zawiera się na czas określony:  1 rok, nie dłużej niż do wyczerpania 

asortymentu wyszczególnionego w kosztorysie szczegółowym (pakiecie),   o którym 

mowa w §1 ust.2. 

§3 

Warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie do: 

………………………………………….zł netto, ………………………………….zł brutto 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………..) 

2. Cena obejmuje: wartość towaru wraz z jego transportem, ewentualne koszty odpraw celnych 

oraz wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy. 
3. Fakturę za zamówiony towar Wykonawca dostarcza wraz z towarem Faktura musi być 

wystawiona przez Wykonawcę, który został wybrany w procedurze. Nie dopuszcza się 

wystawiania faktur przez inne podmioty niż Wykonawca. 

4. Korekta ceny lub zwróconego towaru zostanie dostarczona do magazynu Szpitala w ciągu 3 

dni, a faxem na nr (32) 624-70-72 w dniu zgłoszenia pomyłki. 
5. Zamawiający ureguluje należność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. W 

przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 3  od momentu zgłoszenia pomyłki.  

6. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej 

faktury korygującej lub noty. 

7. Strony ustalają, że zapłata dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na 
fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia wierzytelności 

z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

9. W okresie obowiązywania umowy nie dopuszcza się podwyższenia cen brutto.  

10. Dopuszcza się obniżenie cen jednostkowych.  
11. Walutą rozliczeń umowy będzie PLN.  

§4 

Dostawa 

1. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu max 3 dni roboczych (w godzinach od 7-

1200) na podstawie zamówień wysłanych faksem. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się w pełni pokryć zapotrzebowanie Zamawiającego na zamawiane 
pozycje..  

3. Przedmiot zamówienia musi być:  

- fabrycznie nowy,  

- posiadający oryginalne fabryczne opakowanie, 

-  nie regenerowany,  

- wolny od wad technicznych i prawnych,  
- dobrej jakości oraz  

- dopuszczony do obrotu.  

4. Przedmiot zamówienia musi być opakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację (ilość, 

rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi 

zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy). 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do magazynu Szpitala Powiatowego w 

Chrzanowie ul. Topolowa 16. W przypadku wystąpienia braków ilościowych lub uszkodzeń 

przesyłki Zamawiający sporządza niezwłocznie protokół szkody powiadamiając o tym 

Wykonawcę najpóźniej w ciągu 24 godzin.  

6. Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną, niezbędną 

do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona 
będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, ale zamówienie wartościowo nie będzie 

mniejsze od 30% ogólnej wartości umowy. 

7. W przypadku dostaw niezgodnych z zamówieniem (reklamacja), Wykonawca zobowiązany jest 

na własny koszt wymienić towar (osobiście lub kurierem na koszt Wykonawcy) w terminie do 3 

dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji – dotyczy to również zwrotu towaru. 

8. Wykonawca zobowiązuje się w pełni pokryć zapotrzebowanie Zamawiającego na zamawiany 
asortyment z uwzględnieniem awaryjnej dostawy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości asortymentu. Ilość zamawianego 

asortymentu zależna będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

10. Dostarczany asortyment musi spełniać wymogi określone w pakiecie nr 1 (w załączeniu).  

11.  Zamawiający wymaga aby dostarczone materiały eksploatacyjne posiadały minimum 12 
miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i będzie przestrzegał Regulaminu Parkingu Szpitalnego, 

w tym w zakresie obowiązkowych opłat.  

 

§5 

Kontakt w sprawie realizacji zamówienia: 
a) z ramienia Wykonawcy pod nr  tel. ………......................…… 

b) z ramienia Zamawiającego pod nr tel.  tel. (32) 624-70-25. 

§6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią  w pierwszej 
 kolejności kary umowne.  

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych   

w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – 

w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad (pełnowartościowy), 
Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 200 zł za każdy taki przypadek, 

c) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone są do dnia 

rozwiązania umowy.  
4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich 

naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.  

5. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody,  zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w 

terminie do 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.  
7. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

8. Jeśli przedmiot umowy obejmuje więcej niż jedną część (zwaną też zamiennie pakietem), które 

stanowiły odrębne części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego 

zawarto niniejszą umowę, przez wynagrodzenie brutto o którym mowa w ust. 2 pkt c, rozumie 

się wartość brutto części, której dotyczy. 
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§7 
Rozwiązanie umowy 

1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zastosowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w tym w szczególności 

z powodu:   

a) nieterminowej dostawy – jeśli sumaryczna ilość dni opóźnienia dla całej umowy przekroczy 10,  

b) dostawy niezgodnej z zamówieniem – jeśli co najmniej dwukrotnie zrealizowana zostanie 
dostawa niezgodna z zamówieniem, 

c) niedostarczenia faktury lub dokumentu identyfikującego produkt wraz z towarem. 

d) dotyczy pakietu nr 3 i 7 - niezamontowanie kompletnych stacji dozujących (pakiet 

3)/dozowników kompatybilnych z produktami (pakiet 7) -  w terminie do 14 dni od daty 

zawarcia umowy - daje postawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy z 
jednoczesnym naliczeniem kar, o których mowa w § 6 ust. 2c. 

2. Zamawiający wezwie wówczas Wykonawcę e-mailem …………………………..lub faxem na 

nr………………………. do wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie 24 

godzin od wezwania, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy. 

3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu na 

adres Wykonawcy i staje się skuteczne z chwilą doręczenia. 
 

§8  

Prawo opcji 

1. Podaną ilość przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach pakietów – należy traktować 

jako ilość szacunkową na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. Ilość szacunkowa określona została na podstawie 
faktycznego zużycia za okres ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku budżetowym). 

2. Zamawiający zastosuje prawo opcji w sytuacji, gdy konieczne będzie zamówienie przedmiotu 

zamówienia w ilości większej niż określona w pakiecie. Uruchomienie części objętej prawem 

opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego informacji o uruchomieniu opcji, podając 

jednocześnie planowaną do zakupu ilość przedmiotu zamówienia.  
3. Całkowita ilość przedmiotu zamówienia, określona dla danej pozycji, zamówiona i dostarczona 

w ramach opcji nie może być większa od 30% ilości określonej dla tej pozycji w pakiecie. 

Faktyczna ilość, zamówionego w trakcie realizacji umowy przedmiotu zamówienia, uzależniona 

będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie, na jaki zostanie zawarta umowa. 

Ilość zamawianego w ramach umowy towaru może być różna od ilości określonej w opisie 

przedmiotu zamówienia.  
4. Wykonawca ma prawo zgłosić roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy, gdy łączna wartość 

zrealizowanych zamówień, w okresie trwania umowy będzie mniejsze niż 20% szacunkowej 

wartości umowy. 

5. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie 

będą wymagane. 

§9 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykonana zamówienie: 

a) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).* 

b) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.* 
        *Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie 

2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez 

podwykonawców Wykonawca: 

a) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, 

b) przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego 

rzecz za wykonanie………………………………………….. 

§10 

Pozostałe postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej (aneks) pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

Wykonawca      Zamawiający 


